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Tisztelt Közgyűlés!
A városban működő kilenc települési nemzetiségi önkormányzat (bolgár, görög, lengyel,
német, örmény, roma, román, ruszin, ukrán) és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Njtv.) 80. § (1)-(4) bekezdésén alapuló együttműködésének részletszabályait az
Önkormányzat Közgyűlésének a 222/2019. (XI. 28.) határozata alapján megkötött, a
nemzetiségi önkormányzatok által is elfogadott együttműködési megállapodások rögzítik,
melyeket az Önkormányzat Közgyűlése a 138/2020. (X. 22.) és a 24/2021. (VI. 24.)
határozatával módosított. Az előterjesztés mellékletét képező határozatok és mellékleteik –
nagy terjedelmük miatt – csak az elektronikusan továbbított előterjesztések mellett találhatóak
meg.
Figyelemmel az Njtv. 80. § (2) bekezdésében foglaltakra jelen előterjesztés az együttműködési
megállapodások felülvizsgálatára irányul.
I.
Az együttműködési megállapodások és a hatályos Njtv. közötti összhang
vizsgálata:
Az Njtv. 80. § (1) bekezdése az Önkormányzat kötelezettségévé teszi, hogy a helyi nemzetiségi
önkormányzat részére biztosítsa az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit,
szakmai segítséget nyújtson, továbbá gondoskodjon a nemzetiségi önkormányzati működéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az Njtv. 80. § (2) bekezdése alapján a
megállapodás felülvizsgálatát szükség szerint el kell végezni.
Az Njtv. 80. § (3)-(4) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi
önkormányzat közötti megállapodás kötelező tartalmi elemeit.
Az Önkormányzatot terhelő helyiséghasználat, valamint a nemzetiségi önkormányzatok
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelően történik, a jelenleg hatályban lévő módosított együttműködési
megállapodások tartalma megfelel az Njtv. fent hivatkozott rendelkezéseinek.
Tekintettel arra, hogy a Régi Városháza energetikai felújítása miatt a Debrecen, Piac utca 20.
szám alatti épület nem használható, ezen időtartam alatt a nemzetiségi önkormányzatok
működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítására az Agora Office Debrecen, Barna utca
23. szám alatti irodaépületében kerül sor.
Előzőek alapján az együttműködési megállapodásokban megjelölt Régi Városháza Debrecen,
Piac utca 20. szám alatti épületet az Agora Office Debrecen, Barna utca 23. szám alatti
irodaépületre javaslom módosítani.
II.
Az
együttműködési
rendelkezéseinek vizsgálata

megállapodások

ingatlanhasználattal

kapcsolatos

Debrecen Megyei Jogú Városban működő kilenc települési nemzetiségi önkormányzat közül
kettő (az örmény, illetve a roma) működéséhez az Önkormányzat vagyontárgyakat biztosít,
melyek használatának feltételei az együttműködési megállapodások II. számú pontjában
kerültek rögzítésre.

A Cívis Ház Zrt. (a továbbiakban: Bérbeadó) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 274/2006. (XII. 14.) határozata alapján 2006. december 15. napjától
határozatlan időre térítésmentesen bérbe adta Debrecen Megyei Jogú Város Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat részére a Debrecen, 8898/1/A/11 hrsz.-ú, valóságban Debrecen,
Batthyány utca 20. tetőtér 3. szám alatti helyiséget. Ez a bérleti jogviszony – az Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat felmondására tekintettel – 2021. december 31. napjával megszűnt,
a helyiség kiürített állapotban 2022. március 31. napján visszaadásra került a Bérbeadó részére.
A fentiekben foglaltakra tekintettel, az Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás módosítása szükséges oly módon, hogy nem indokolt tovább
szerepeltetni a Nemzetiségi Önkormányzat részére külön biztosított ingatlanok és ingó
vagyontárgyak körét és a használatukra vonatkozó szabályokat.
Az együttműködési megállapodások egyéb rendelkezései tekintetében jelen felülvizsgálat
keretében módosításra nem teszek javaslatot.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§ (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.
A felülvizsgálat eredményeképpen javaslom módosítani az együttműködési megállapodások
vonatkozó részeit, a határozati javaslat 1-9. mellékleteinek megfelelően.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint
a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1.§- a alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a 138/2020. (X. 22.) és 24/2021. (VI. 24.) határozatokra
1./ felülvizsgálata eredményeként módosítja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 222/2019. (XI. 28.) határozata
a) 1. mellékletét képező, a Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal
(képviselő: Szilvainé Deleff Anikó elnök) megkötött együttműködési megállapodást az 1.
melléklet szerint;
b) 2. mellékletét képező, a Debrecen Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzattal
(képviselő: Tsorbatzoglou Orestis elnök) megkötött együttműködési megállapodást a 2.
melléklet szerint;
c) 3. mellékletét képező, a Debrecen Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzattal (képviselő: Rácz Tibor elnök) megkötött együttműködési megállapodást a 3.
melléklet szerint;
d) 4. mellékletét képező, a Debrecen Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal
(képviselő: Dr. Juhászné Rippert Teodóra elnök) megkötött együttműködési megállapodást a 4.
melléklet szerint;
e) 5. mellékletét képező, a Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi
Önkormányzattal (képviselő: Dr. Peltekian Aram Abrahamné elnök) megkötött
együttműködési megállapodást az 5. melléklet szerint;
f) 6. mellékletét képező, a Debrecen Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
(képviselő: Aba-Horváth István elnök) megkötött együttműködési megállapodást a 6. melléklet
szerint;
g) 7. mellékletét képező, a Debrecen Megyei Jogú Város Román Nemzetiségi Önkormányzattal
(képviselő: Tanaszi Zsolt elnök) megkötött együttműködési megállapodást a 7. melléklet
szerint;
h) 8. mellékletét képező, a Debrecen Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzattal (képviselő: Telenkó Bazil Mihály elnök) megkötött együttműködési
megállapodást a 8. melléklet szerint;
i) 9. mellékletét képező, a Debrecen Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal
(képviselő: Dr. Netreba Vitalij elnök) megkötött együttműködési megállapodást a 9. melléklet
szerint.

2./ Felkéri a polgármestert az 1./ pont szerinti együttműködési megállapodás módosítások
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

3./ Felkéri a Szervezési Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az 1./ pontban megjelölt
nemzetiségi önkormányzatok elnökeit tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős:
a Szervezési Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2022. május 19.

Dr. Papp László
polgármester

